VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5
dle § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
„zákon“)
v rámci veřejné zakázky ZZVZ/0037/21

„Mosty ev. č. 279-004 a 279-005 Svijany“
Vážení,
zadavatel obdržel od účastníka dotaz ke shora uvedené veřejné zakázce. Dle ustanovení § 98 odst.
1 zákona sdělujeme znění tohoto dotazu (v textu psáno kurzívou) včetně odpovědi.
Dotaz č. 1:
V definici požadavků objednatele na zakázku je požadováno převedení společné komunikace pro
pěší a cyklisty vlevo ve směru staničení. Platí i tento požadavek na část silnice mezi mosty s
převedením pěších a cyklistů přes sjízdnou větev MÚK? Ve směru Svijany – Příšovice je tedy
nutné řešit v rámci stavby převedení cyklistů na levou stranu ve směru staničení před mostem ev.č.
279-004 a za mostem ev. Č. 279-005 zpět na pravou stranu? Pokud je obousměrný provoz cyklistů
měla by být min. šířka cyklotrasy 2,50 m a při smíšeném provozu s chodci 3,00 m. Nebude
požadovaná vyjímka z šířkového uspořádání a je k dispozici doklad o projednání s policií ČR
ohledně vedení pěších a cyklistů touto křižovatkou?
Odpověď:
Zadavatel uvádí, že převedení cyklistů a chodců se týká pouze mostů. Úprava u mostů musí být
provedena v takovém rozsahu, aby se v budoucnu dal připojit připravovaný chodník, který ale
není součástí této akce. Šířka chodníku na mostu byla konzultována a odsouhlasena budoucím
investorem navazujících chodníků, kterým bude obec Příšovice a obec Svijany. Policie byla při
projednávání přítomna.
Dotaz č. 2:
Dle výkresové dokumentace stavba končí v km 8,665. Mezi koncem úpravy a realizovanou
okružní křižovatkou silnici II/610 a II/279 je stávající úsek silnice II/279 v délce cca 85 m se
zastávkami BUS. Rekonstrukce vozovky tohoto úseku nebude součástí předmětné stavby? Kde
bude končit komunikace pro pěší a cyklisty za mostem ev.č. 279-005? Bude ukončena hned za
mostem a svedena na vozovku nebo bude prodloužena a napojena na chodník u autobusové
zastávky?
Odpověď:
Vynechaný úsek mezi předmětnou stavbou a okružní křižovatkou není součástí této stavby a bude
vynechán. Předmětný úsek se řeší v rámci navazujících chodníků. Což je jiná investiční akce.
Zadavatel dále uvádí, že nepředpokládá do vybudování navazujících chodníků, pěší a cyklistický
provoz po chodníku na mostech. Tyto budou sloužit jako příprava pro navazující investiční akci.
Dotaz č. 3:
Bylo dopravní značení odsouhlasené policií ČR? Vodorovné dopravní značení vede dopravu do
protisměru jednosměrné větve mimoúrovňové křižovatky (větev z D10 ve směru od Prahy na
II/279).

Odpověď:
Vodorovné dopravní značení bylo s Policií ČR konzultováno. Není pravdou, že by výše uvedená
větev byla jednosměrná v celé své délce. Jednosměrná je pouze prvních cca 20 m od sjezdu z D10.
Poté je obousměrná a to z důvodu přístupu na přilehlý pozemek.
Lhůta pro podání nabídek se nemění.
V Liberci, dne 9.7.2021
.....………………………………
Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmana
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